
1. UČEBNÝ PLÁN 
 

1.1 Denná forma štúdia 

Kód a názov učebného odboru 
4584 H farmár pre  

podhorské a horské oblasti 
Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Týždenný počet vyučovacích hodín 

1. 2. 3. Spolu 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE 18 18 15,5 51,5 

Všeobecno-vzdelávacie predmety 7 5,5 6 18,5 

slovenský jazyk a literatúra 1,5 1 1 3,5 

cudzí  jazyk výchova  f) 1,5 1,5 2 5 

etická výchova/náboženská výchova  g) 1 - - 1 

občianska náuka h) - - 1 1 

chémia i) 1 - - 1 

matematika j) 1 1 1 3 

informatika j) - 1 - 1 

telesná a športová výchova k) 1 1 1 3 

Odborné predmety 11 12,5 9,5 33 

ekonomika v agrosektore - 1 1 2 

aplikovaná informatika - 1 1 2 

poľnohospodárstvo  a biodiverzita 1 - - 1 

podhorské a horské poľnohospodárstvo 1 - - 1 

ekologické poľnohospodárstvo 1 1 - 2 

rastlinná výroba v podhorskom poľnohospodárstve 2,5 2 2 6,5 

živočíšna výroba v podhorskom poľnohospodárstve 2,5 2 2 6,5 

stroje a zariadenia  1 1 2 4 

motorové vozidlá o) - 1 - 1 

výroba, spracovanie a predaj agrokomodít 2 2 1 5 

agroturistika a služby  1,5 0,5 2 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 15 15 17,5 47,5 

Odborný výcvik l) 15 15 17,5 47,5 

Účelové kurzy n)     

Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny T o)     

Spolu 33 33 33 99 

 

1.2 Poznámky k učebnému plánu pre 3-ročný učebný odbor 4584 H farmár pre 

podhorské a horské oblasti: 

a) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať v učebnom pláne  
úpravy až do 10 % z celkového počtu týždenných vyučovacích hodín. Pri týchto úpravách nie 
je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet, alebo do skupiny predmetov zaradiť nový predmet. 
Minimálny percentuálny podiel vyučovacích hodín odborného teoretického a praktického 
vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín musí ostať zachovaný.   



b) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do 
výšky 30 % v každom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z aktuálneho 
rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu 
práce, alebo regiónu. Zmeny v obsahu učiva všeobecnovzdelávacích predmetov navrhuje 
príslušná predmetová komisia. Zmeny v obsahu učiva odborných predmetov navrhuje 
príslušná predmetová komisia na základe požiadaviek zamestnávateľov v regióne.                                                         

c) Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na návrh predmetových komisií rozhodne, 
ktoré predmety v rámci teoretického vyučovania možno spájať do viachodinových celkov. 

d) Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je  v prvom ročníku 
33 hodín, v druhom 33 hodín, v treťom 33 hodín, spolu 99 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, 
výučba v učebnom odbore sa realizuje v  1., 2. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku 
v rozsahu 30 týždňov. Časová rezerva sa využíva na opakovanie a doplnenie učiva, na 
športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na 
absolvovanie  záverečnej skúšky. 

e) Trieda sa delí na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

f) V ŠkVP sa realizuje výučba anglického jazyka. Výučba sa realizuje  v rozsahu 1,5 týždennej 
vyučovacej hodiny v 1. a v 2. ročníku štúdia a v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín 
v treťom ročníku štúdia. 

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety etická/náboženská výchova. 
Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac 20 žiakov. Predmety etická a náboženská výchova nie sú klasifikované, na vysvedčení 
a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.  

h) V oblasti „Človek a spoločnosť“ sa vyučuje predmet občianska náuka. Predmet občianska 
náuka je klasifikovaný. 

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ je predmet chémia, ktorý sa vyučuje v rozsahu 
1 hodinovej týždennej dotácie v 1. ročníku štúdia. 

j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika 
a informatika ktoré sa vyučujú v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny. Matematika vo 
všetkých ročníkoch štúdia, informatika v 2. ročníku štúdia. 

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. 
Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať 
ju do viachodinových celkov.    

l) Odborná príprava sa delí na teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Pre kvalitnú 
realizáciu vzdelávania sú vytvorené podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických 
zručností v podmienkach školy a na pracoviskách zamestnávateľov v regióne. Počet 
týždenných vyučovacích hodín odborného výcviku je v 1. a v 2. ročníku štúdia 15 týždenných 
vyučovacích hodín za štúdium a v poslednom ročníku štúdia 17,5 týždenných vyučovacích 
hodín. Na odbornom výcviku sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov 
na jedného majstra odbornej výchovy je v 1. ročníku štúdia 10, vo vyšších ročníkoch štúdia 7.  



m) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a môže sa 
organizovať aj kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má 
samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná 
ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. 
Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Účelové cvičenia sú 
súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo 
vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových 
aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, 
plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. 

n) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci 
praktického vyučovania, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný 
výcvik.  

o) V učebnom odbore 4584 H farmár pre podhorské a horské oblasti sa zabezpečuje povinná 
príprava na získanie vodičského oprávnenia na vedenie motorového vozidla skupiny T 
Teoretické  vyučovanie na vedenie motorového vozidla skupiny „T“ sa realizuje v rozsahu 1 
týždennej vyučovacej hodiny za štúdium z hodinovej dotácie teoretického vyučovania. 
Vyučovanie nácviku praktických jázd a údržby motorového vozidla sa organizuje individuálne 
v rozsahu určenom všeobecno-záväzným právnym predpisom. 

p) Žiaci v priebehu štúdia absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

q) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 

 

 

1.3  Prehľad využitia týždňov: 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška x x 1 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 

7 7 6 

   Spolu týždňov 40 40 37 

 

 

1.4 Skrátená forma štúdia 

Kód a názov učebného odboru 
4584 H farmár pre podhorské 

a horské oblasti 
Forma štúdia skrátená  

Vyučovací jazyk slovenský 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Týždenný počet vyučovacích hodín 



1. 2. Spolu 

POVINNÉ VYUČOVACIE PREDMETY   38    32 70 

Teoretické vyučovanie 16 12 28 

ekonomika v agrosektore 0,5 - 16 

aplikovaná informatika 0,5 - 16 

poľnohospodárstvo  a biodiverzita 1 - 32 

podhorské a horské poľnohospodárstvo 1 - 32 

ekologické poľnohospodárstvo 2 - 64 

rastlinná výroba v podhorskom poľnohospodárstve 3 3 192 

živočíšna výroba v podhorskom poľnohospodárstve 3 3 192 

stroje a zariadenia  2 2 128 

výroba, spracovanie a predaj agrokomodít 3 2 160 

agroturistika a služby - 2 64 

Odborný výcvik 22 20 42 

NEPOVINNÉ VYUČOVACIE PREDMETY:    

motorové vozidlá 1 -  

Teoretické vyučovanie 512 384 896 

Praktické vyučovanie 704 640 1344 
SPOLU: 1216 1024 2240 

 

1.5 Poznámky k učebnému plánu pre 3-ročný učebný odbor 4584 H farmár pre 

podhorské a horské oblasti: 

a) Praktické vyučovanie sa vykonáva v rozsahu 1344 hodín za štúdium. Organizuje sa v rámci 
rozvrhu školy a súvislou formou v spolupráci s partnerskými zamestnávateľskými subjektami 
v regióne. Počet hodín v súvislej forme praktického vyučovania si škola stanoví po dohode so 
zamestnávateľmi a zapracuje do časového rozvrhu vyučovacích hodín pre aktuálny školský 
rok. 

b) Pre skrátenú formu štúdia sa používajú učebné osnovy z dennej formy štúdia. Predmety 
ekonomika a informatika sa vyučujú v 0,5 hodinovej týždennej dotácii so zameraním na 
ekonomiku a aplikačné softwary v agrosektore.  

c) V skrátenej forme štúdia sa nevyučuje povinnou formou predmet motorové vozidlá. Praktickú 
časť prípravy na vodičské oprávnenie skupiny T si záujemca hradí sám. Kurz k získaniu 
vodičského oprávnenia škola realizuje z časovej rezervy. 

 

 

 

 

 


